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प�ृभ�ूम 

1. नेपालको सं�वधानको धारा ७६(५) बमोिजम पाँच राजनी�तक दलहरुको 
सहकायर्मा सम्माननीय पर्धानमन्तर्ी शेरबहादरु देउवाको नेततृ्वमा �नमार्ण भएको 
वतर्मान सरकारलाई रा�, जनता र सं�वधानको रक्षा गन� चनुौतीपूणर् कायर्भार 
पर्ा� भएको छ।�वकास र सम�ृ�स�हत समाजवाद उन्मखु अथर्तन्तर् �नमार्ण गन� 
संवैधा�नक मागर्दशर्नको आधारमा अगा�ड बढ्न �वगतका कमी कमजोर�र गलत 
अभ्यासबाट पाठ �सक्दै जनतापर्�त उ�रदायी बन् न ु वतर्मान सरकार र 
गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको िजम्मेवार� हनु पगेुको छ। 

2. असंवैधा�नक रुपमा पर्�त�न�ध सभा दोसर्ो पटक समेत भंग गरेर सरकार 
कामचलाउ अवस्थामा प�रणत भइसकेप�छ समेत संवैधा�नक व्यवस्था र 
लोकतन्तर्को स्था�पत मान्यता �वप�रत अध्यादेशमाफर् त ् बजेट घोषणा ग�रएको 
�थयो।जनपर्�त�न�धको अनमुोदन �बना जनता मा�थ कर लगाउन नपाइने 
लोकतािन्तर्क मान्यता �वप�रत गई सरकारको वा�षर्क आय-व्यय �ववरणलाई 
सावर्भौम संसदमा छलफल हनुबाट समेत वि�त गर� अध्यादेश माफर् त बजेट 
पर्स्ततु ग�रएको �वषयमा यहाँहरु जानकार नै हनुहुनु्छ।  

3. सम्मा�नत सव�च्च अदालत, संवैधा�नक इजलासको �म�त २०७८।०३।२८ को 
फैसलाको बुदँा नं. १०८ मा उल्लेख ग�रएको छ�क उ�रदायी शासन 
व्यवस्थाको अनादर हनेुगर� बजेट पेश गनुर् भन्दा ह�ा�दन अगा�ड हठात 
पर्�त�न�ध सभाको �बघटन गरेरअध्यादेशको माध्यमबाट राज� र व्ययको 
अनमुानलाईकाननुी स्वरुप �दइन ु तथा कामचलाउ सरकारले अ�नवायर् सरकार� 
खचर्को ला�ग मातर् व्ययको व्यवस्था गनुर्पन�मा द�घर्काल�न मह�व र पर्भाव रा� े
पर्कृ�तका नी�त तथा वा�षर्क कायर्कर्महरुको उद् घोष गनुर् वािञ्छत कुरा हुँदैन। 
साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट पर्णाल�को स्था�पत मूल्य र मान्यता समेत अवरु� 
भएको छ।यसबाट मलुकुको सी�मत सर्ोत साधनको अनिुचत, अपारदश� र स्वाथर् 
पर्�ेरत दोहन हनेु तथा स्वेच्छाचा�रताले पर्ोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार 
भएको छ।अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका �व�वध �वषयमा काननुी 
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बन्दोबस्त ग�रने हो भने जनपर्�त�न�धमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै साथर्कता वा 
पर्योजन रहँदैन। 

4. जनपर्�त�न�धमूलक संस्थाको हठात �वघटन गर� अध्यादेश माफर् त बजेट पर्स्ततु 
ग�रएको भएताप�न सरकार एक अ�विच्छ� संस्था हनेु स्था�पत मान्यता र 
लोकतािन्तर्क संस्कारअनरुुप आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को आय र व्यय 
अनमुानको अध्यादेश पर्�त�न�ध सभा समक्ष पेश ग�रस�कएको छ।पर्स्ततु 
अध्यादेशलाई स�ा सहयातर्ी दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कायर्कर्म, वतर्मान 
सरकारको नी�तरपर्ाथ�मकता, जनचाहना तथाको�भड-१९ महामार�को कारण 
�सिजर्त चनुौती समेतको सम्बोधन हनेु गर�सधुार गनर् �छ�ै नै पर्�तस्थापन �वधेयक 
पर्स्ततु गन�छु। 

5. को�भड-१९ महामार�को उत्कषर् र यसले �सजर्ना गरेको आ�थर्क चनुौतीका बीच 
यो सरकारको कायर् पर्ारम्भ भएको छ।�वगतको सरकारले  को�भड-१९ 
महामार�कोपर्ारम्भमा�वज्ञहरूकासल्लाहरसझुाव 
�वप�रतसामान्यरूघाखोक�कोरूपमामहामार�लाईप�रभा�षतगन�जस्ताकायर्लेयसको 
�नयन्तर्णमाथपज�टलतापैदागर् यो।�छमेक�देशहरूमादेिखएकोअसररपर्भावकोसकु्ष्म�व
श् लेषणगर�स्वास्थ्यपूवार्धारको�नमार्ण, पर�क्षणकोदायरा�वस्तार, 
उपचारकोउिचतपर्बन्ध, पयार्�होिल्ड�सेण्टरको�नमार्ण, क्वारेिण्टन, 
आइसोलेशनसेन्टर, आइसीयूतथाएच. �ड. यू. बेडकोथपव्यवस्था, भेिण्टलेटर, 
अिक्सजनकोअभावजस्तापक्षमागम्भीरतापूवर्कध्यान�दई समयमै 
पूवर्तयार�गनर्सकेकोभएय�तठूलो 
मानवीयक्ष�तहनेु�थएन।स्वास्थ्यमापदण्डकोकडाईकासाथपालनारजनचेतनाअ�भव�ृ�ज
स्तासामान्य�वषयमाध्याननपरु् याईराजनी�तकस्तरबाटनैअनावश्यकरुपमाग�रएकािशला
न्यास, उद् घाटन, सभा, 
पर्दशर्नजस्ताभीडभाडजन्यग�त�व�धलेकोरोनाकोदोसर्ोलहरतीबर्रुपमाफैलनसहयोगपरु् या
यो। 

6. को�भड-१९ महामार�को पीडा भो�गरहेको जनजीवन र सोबाट िश�थल बनेको 
अथर्तन्तर्लाई पनुउर्त्थान गर� नेपाल� जनजीवनमा सकारात्मक प�रवतर्न र सम�ृ� 
ल्याउनमावतर्मान सरकारको पर्यास केिन्दर्त 



3 
 

रहनेछ।सबैनाग�रकलाईखोप�दएरमातर्कोरोनासंकर्मणरोकथामएवं�नयन्तर्णहनेुस्प�
आधारदेिखएकोअवस्थामा�वगतमा शीघर् खोप आपू�तर् गन� 
इमान्दारपर्यासहनुनसक्दाआम नाग�रकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन 
स�कएन।अक�तफर्  अनदुानतथाखर�दगर�पर्ा�खोपको�वतरणरव्यवस्थापनकोउिचत 
योजना हनुनसक्दाप�हलो मातर्ा खोपलगाईसकेकाक�रब १३ लाख 
नाग�रकलामोसमयदेिखदोसर्ो मातर्ाकोपखार्इमा रहन ुपर् यो। 

7. �व.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म २६लाख ७९ हजार ८११ जनाले को�भड-
१९ महामार� �वरु�को खोपको प�हलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले 
दोसर्ो मातर्ा लगाइसकेकोमा �म�त २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ 
हजार ४३५ जनाले प�हलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूणर् मातर्ा खोप 
लगाइसकेका छन।्खोप लगाउन बाँक� व्यि�हरुलाई यथासमयमै खोप पर्दान 
गर� जनजीवनको रक्षा एवम ्अथर्तन्तर्लाई चलायमान बनाउने िजम्मेवार� हामर्ो 
साम ु रहेको छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्तर्ालयबाट पर्ा� तथ्या� अनसुार 
हालसम्म क�रब १ करोड मातर्ा खोप नेपाल �भ�तर्एको अवस्था छ।  

8. म सबैमाननीय सदस्य, नेपाल� �दद�ब�हनी तथा दाजभुाइलाई यो प�न स्मरण 
गराउन चाहन्छु �क सम्माननीय पर्धानमन्तर्ीले वतर्मान सरकारको प�हलो 
पर्ाथ�मकता खोप, दोसर्ो पर्ाथ�मकता खोप र तेसर्ो पर्ाथ�मकता खोप भनेर पर्�सँग 
रािखसक्न ुभएको छ भने मैले अथर्मन्तर्ीको कायर्भार सम्हाल्दा प�हलो �नणर्यबाटै 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्तर्ालयलाई को�भड-१९ �बरु�को खोप ख�रदगनर् थप 
रकम �नकासा पर्दान गरेकोछु। 

9. यसै प�ृभ�ूममा रहेर म यस सम्मानीत सदन माफर् त वतर्मान सरकारले कायर्भार 
सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वतर्मान आ�थर्क अवस्थाको जानकार� पर्स्ततुगनर् 
गइरहेकोछु।  

आ�थर्क व�ृ� तथाकुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको संरचना  

10. �व.सं.२०७२सालको भकूम्पबाट पर्भा�वत अथर्तन्तर् पनु�नर्मार्ण एवम ् अन्य 
पर्यासहरुबाट सकारात्मक �दशातफर्  अिघ ब�ढरहेको अवस्थामा को�भड-
१९महामार�ले पनु: िश�थल ब� पगेुको छ।आ�थर्क वषर्२०७३/७४ र 
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२०७४/७५ मा कर्मश: ८.६ पर्�तशत र ७.४ पर्�तशतको उच्च आ�थर्क व�ृ�दर 
हा�सल भएको प�ृभ�ूममा अत्यन्त स�ुवधाजनक बहमुतमा बनेको �वगतको 
सरकारले आ�थर्क वषर् २०७५/७६ मा ८.० पर्�तशतको आ�थर्क व�ृ�दरहा�सल 
गन� लक्ष्य राखेकोमा व�ृ�दर ६.४पर्�तशतमा सी�मत हनुपगु्यो। 

11. आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा८.५ पर्�तशतको आ�थर्क व�ृ�को लक्ष्य रािखएकोमा 
यथाथर्मा २.१ पर्�तशतले ऋणात्मक हनु पगु्यो।आ�थर्क वषर्२०७७/७८ मा प�न 
अथर्तन्तर्मा उल्लेख्य सधुार हनु सकेको अवस्था छैन।बजेट माफर् तआ�थर्क 
व�ृ�दर ७.० पर्�तशतरहने अनमुान ग�रएकोमा को�भड-१९ महामार�को दोसर्ो 
लहरले अथर्तन्तर्मा गम्भीर पर्भाव पारेका कारण उ� व�ृ�दर हा�सल नहनेु 
देिखएको छ।  

12. आ�थर्क वषर्२०७३/७४ को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा कृ�ष,उ�ोग एवम ् सेवा 
क्षेतर्को योगदान कर्मशः २६.८ पर्�तशत,१४.६ पर्�तशत र ५८.६ पर्�तशत 
रहेकोमा आ�थर्क वषर्२०७७/७८ मा यी क्षेतर्हरुको योगदान कर्मश:२५.८ 
पर्�तशत, १३.१ पर्�तशत र ६१.१ पर्�तशत रहने अनमुान छ।यसबाट 
अथर्तन्तर्को संरचनामा उल्लेखनीय प�रवतर्न आएको देिखदैन।आ�थर्क सम�ृ�को 
पर्मखु आधारको रुपमा रहेको औ�ो�गक क्षेतर्को योगदान कुल गाहर्स्थ्य 
उत्पादनमा न्यून रहन ु र त्यसमा प�न उत्पादनमूलक उ�ोगको योगदान हाल 
५.१ पर्�तशत मातर् हनुलेु अथर्तन्तर्को आधार कमजोर रहेको समेत 
जनाउँछ।�दगो आ�थर्क व�ृ�को आधार उत्पादनमूलक औ�ो�गक क्षेतर्को �वस्तार 
हनु ुपन�मा यसतफर्  ठोस पर्ग�त हनु सकेको छैन। 

13. उत्पादनशील क्षेतर्मा आन्त�रक तथा बा� लगानीको अपयार्�ता, उत्पादनमूखी 
भन्दा व्यापार केिन्दर्त लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुजँीगत खचर् 
गन� क्षमतामा कमी, आ�थर्क व�ृ� र रोजगार� �सजर्नाबीचको कमजोर 
सम्बन्ध,आ�थर्क व�ृ�को लाभका असमान �वतरण, अनौपचा�रक क्षेतर्को �हस्सा 
नघट्न ु जस्तासमस्या अथर्तन्तर्मा लामो समयदेिख रहँदै आएको छन।्आ�थर्क 
�वकास र सम�ृ� हा�सल गनर्का ला�ग यी समस्याहरुको सह� सम्बोधनगनर् जरुर� 
छ।  
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मूल्य िस्थ�त 

14. प�छल्ला वषर्हरुमा उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाको मदुर्ास्फ��त दर वािञ्छत 
सीमा�भतैर् रहँदै आएको छ।�वगत तीन आ�थर्क वषर्मा औसत उपभो�ा 
मदुर्ास्फ��त ५.० पर्�तशतरहेको छ।  आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा  औसत 
उपभो�ा मदुर्ास्फ��त ४.४ पर्�तशत रहेकोमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को एघार 
म�हनामा उ� मदुर्ास्फ��त ३.६ पर्�तशत रहेको छ।तथा�प, प�छल्लो समयमा 
आ�थर्क ग�त�व�धमा हुँदै गरेको �वस्तार तथा अन्तरार्��य बजारमा पेटर्ो�लयम 
पदाथर्मा भएको मूल्य व�ृ�का कारण नेपालको समगर् मदुर्ास्फ��त बढ्ने जोिखम 
देिखन्छ।  

उपभोग, बचत तथा पुजँी �नमार्ण 

15. �वगत केह� वषर्देिख नेपाल�हरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण 
पुजँी �नमार्णले अपेिक्षत ग�त �लन सकेको छैन।आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को 
कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनपुात ८७.० पर्�तशत रहेकोमा आ�थर्क 
वषर् २०७७/७८ उ� अनपुात ९३.४ पर्�तशत रहने अनमुान छ।त्यसैगर� 
आ�थर्क वषर्२०७३/७४ को कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा गाहर्स्थ्य बचतको 
अनपुात१३.० पर्�तशतरहेकोमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८मा उ� अनपुात ६.६ 
पर्�तशत रहने अनमुानछ।साथै,आ�थर्क वषर्२०७३/७४को कुल गाहर्स्थ्य 
उत्पादनमा रा��य बचतको अनपुात ४१.७ पर्�तशतरहेकोमाआ�थर्क वषर् 
२०७७/७८ उ� अनपुात ३१.४पर्�तशत रहने अनमुान छ।यसले अथर्तन्तर्मा 
बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले व�ृ� हनु नसक� पुजँी �नमार्ण ससु्त भएको 
देखाउँछ।   

16. नेपालको �वकास पर्यासमा पुजँी �नमार्णको न्यून दर र पुजँीको उच्च लागतले 
समेत पर्�तकूलता �सजर्ना गरेको छ।आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा कुल गाहर्स्थ्य 
उत्पादनमा कुल िस्थर पुजँी �नमार्णकोअनपुातमा ३०.६ पर्�तशतरहेकोमा आ�थर्क 
वषर्२०७७/७८मा उ� अनपुात २७.३ पर्�तशत रहने 
अनमुानछ।त्यसैगर�,आ�थर्क वषर्२०७३/७४ मा कुल िस्थर पुजँी 
�नमार्णमासरकार� क्षेतर्को अनपुात ७.९ पर्�तशत रहेकोमा आ�थर्क 
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वषर्२०७७/७८ मा उ� अनपुात ४.९ पर्�तशत रहने अनमुान छ।यस सन्दभर्मा 
कुल गाहर्स्थ बचत तथा रा��य बचत व�ृ� गद� पुजँी �नमार्णलाई तीबर्ता �दन ु
सरकारको पर्मखु लक्ष्य हनेुछ।  

सरकार� खचर् 

17. सरकार� खचर् बढ्दै गएप�न चालखुचर्को तलुनामा पुजँीगत खचर् बढ्न सकेको 
छैन।आ�थर्क वषर् २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खचर् रू.१० खबर् 
८७ अबर् हुँदा पुजँीगत खचर् २४.९ पर्�तशत भएकोमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ 
मा संघीय सरकारको कुल खचर् रू.११ खबर् ८० अबर् हुँदा पुजँीगत खचर् १९.३ 
पर्�तशतमा सी�मत हनु पगेुको छ।त्यसैगर�,आ�थर्क वषर् २०७४/७५ कोकुल 
खचर्मा चाल ुखचर्को अनपुात ६४.१ पर्�तशत रहेकोमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ 
मा उ� खचर् ७२.१ पर्�तशत पगेुको छ।  

18. आ�थर्क वषर् २०७३/७४मा पुजँीगत खचर् तफर्  �व�नयोिजत रकमको६६.९ 
पर्�तशत पर्ग�त हा�सल भएकोमा आ�थर्क वषर् २०७५/७६ मा उ� खचर्मा 
७६.९ पर्�तशत पर्ग�त हा�सल भएको �थयो।आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा 
पुजँीगत खचर्को पर्ग�त घटेर ४६.३ पर्�तशतमा सी�मत र�ो भने आ�थर्क वषर् 
२०७७/७८ मा६४.७ पर्�तशत मातर् खचर् भएको अवस्थाछ।  

19. बजेट कायार्न्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गर� पर्चारात्मक ढ�ले बजेटको आकार 
व�ृ� हुँदै आएको छ।त्यसमा प�न आ�थर्क वषर्को अिन्तम म�हनामाउल्लेख्य खचर् 
हनेु गरेबाट �व�ीय अनशुासन कायम गनर् क�ठनाई उत्प� भईरहेको तथा 
बजेटको पर्ाथ�मकता र कायर्योजनाअनरुुप खचर् हनु नसकेको देिखन्छ।�वगत 
पाँच आ�थर्क वषर्को असार म�हनामा औसत खचर् कुल खचर्को २३.१० पर्�तशत 
रहेकोमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को असार म�हनामा त्यस्तो खचर् २२.२३ 
पर्�तशत  भएको छ। 

20. �व�नयोिजत बजेट खचर् हनु नसक� अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल हनु नसकेको 
अवस्था एकातफर्  छ भने अक�तफर्  वस�नी बजेट भन्दा बा�हर गएर सर्ोत 
स�ुनि�तता सहम�त �दइएको छ।उदाहरणका ला�ग चाल ुआ�थर्क वषर्मा सडक 
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पूवार्धार तफर्  झण्डै रू.३ खबर्कोर रेल पूवार्धार तफर्  रू. ५७ अबर्  �व�नयोजन 
बा�हरको सर्ोत स�ुनि�तताको दा�यत्व बाँक� रहेको छ।  

21. कोषको अवस्थामा ध्यान न�दई बजेट �नमार्ण गन� ग�रएको कारण बजेटपर्�तको 
�व�स�नयतामा पर्� उठ्ने गरेको छ। �व.सं.२०७४ चैतर्मा तात्का�लन 
सरकारले जार� गरेको �तेपतर्मा सो आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा कोष रू.४८ 
अबर्ले सि�त घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सधुार आउनकुो स�ा यस्तो 
घाटा आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा रू.२ खबर् १६ अबर् पगु्न गएको 
�थयो।आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हनु जान सक्ने देिखएको 
रू.७३ अबर् मध्ये सम्पूणर् रकम सि�त घाटा घटाउनमा उपयोग गन� हो भने 
प�न कोष रू.१ खबर् ४३ अबर्ले घाटामा रहने देिखन्छ।यसबाट बजेट योजना, 
�व�ीय उ�रदा�यत्व र सर्ोतको प�रचालनमा �वचलन आएको देिखन्छ। 

राज� प�रचालन 

22. आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खबर् ३८ अबर् संकलन 
भएकोमा,संघीय राजस्व रू. ८ खबर् २९ अबर् संकलन भएको देिखन्छ।जनु चाल ु
खचर् धा� समेत पयार्� देिखंदैन।�वगत आ�थर्क वषर्हरुमा राजस्व संकलनमा 
व�ृ� भएप�न यसलाई �दगो मा� स�कने आधार छैन।नेपालको राजस्व मूलत: 
आयातमा आधा�रत रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व 
घट्ने पर्विृ� छ।�वगत केह� वषर्देिख कुल गाहर्स्थ उत्पादनको अनपुातमा कुल 
राजस्व प�रचालन बढ्दै गएको भएताप�न समगर् राजस्वमा आन्त�रक राजस्वको 
अंश बढ्न नसक्दा राजस्व प�रचालनमा �दगोपना कायम हनु सकेको छैन। 

23. आ�थर्क वषर् २०७३/७४को कुल गाहर्स्थ उत्पादनको अनपुातमा कुल राजस्व 
प�रचालन१९.८ पर्�तशत रहेकोमा आ�थर्क वषर् २०७७७८ मा उ� अनपुात 
२२.० पर्�तशत रहेको छ।त्यसैगर�,आ�थर्क वषर्२०७३/७४ मा संक�लत कुल 
राजस्व मध्ये भन्सार �वन्दबुाट संक�लत राजस्वको अंश ४१.० पर्�तशत रहेकोमा 
आ�थर्क वषर्२०७७/७८ उ� अनपुात४४.७ पर्�तशतरहेको छ।उपभोग तथा 
आयातमा आधा�रत राजस्वलाई उत्पादनमखुी राजस्व पर्णाल�मा रुपान्तरण गद� 
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फरा�कलो दायरा भएको, चहुावटर�हत, सरल, सबल र �दगो बनाउने गर� सर्ोत 
प�रचालन गद� जानपुन� देिखन्छ।  

वैदेिशक व्यापार  

24. �नयार्तको कमजोर आधार एवम ्उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फरा�कलो 
हुँदै गएको छ।आ�थर्क वषर् २०५७/५८ मा ४८.० पर्�तशत रहेको �नयार्त-
आयात अनपुात आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा ९.२ पर्�तशतमा झरेको छ।यस 
तथ्यले हामर्ो �नयार्तको पर्�तस्पधार्त्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको 
देखाउँछ।आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा वस्त ु �नयार्त रू. ७३ अबर् अथार्त ्कुल 
गाहर्स्थ्य उत्पादनको २.४ पर्�तशत रहेकोमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा उ� 
�नयार्त रू.१ खबर् ४१ अबर् अथार्त ् कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ३.३ पर्�तशत 
पगेुको छ।प�छल्लो समयमा आया�तत कच्चा पदाथर्मा आधा�रत �नयार्तको 
�हस्सा बढेकोले समगर् �नयार्तको व�ृ� उच्च देिखएको छ। 

25. आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा रू. ९ खबर् ९० अबर् अथार्त ् कुल गाहर्स्थ्य 
उत्पादनको ३२.२ पर्�तशत रहेको वस्त ुआयात आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा 
रू. १५ खबर् ४० अबर् अथार्त ्कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ३६.१ पर्�तशत पगेुको 
छ।आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को आयातमा पुजँीगत तथा औ�ो�गक वस्तकुो 
अंश कर्मशः १४.८ पर्�तशत र ३७.२ पर्�तशत रहेको छ। खा�ा�, तरकार�, 
फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तकुो स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गन� 
तथा स्वदेशी कच्चा पदाथर्मा आधा�रत �नयार्तको �हस्सा बढाउँदै यसको देशगत 
एवम ्वस्तगुत �व�व�धकरण गन�तफर् ठोस कदम चाल्न ुपन� देिखन्छ। 

शोधनान्तर िस्थ�त तथा �वदेशी मदुर्ा सि��त 

26. आयात, �नयार्त तथा �वपर्षेणमा भएको अिस्थरता मलुकुको शोधनान्तर िस्थ�तमा 
पर्�त�बिम्वत भएको छ।को�भड-१९महामार�का कारण उपभोग तथा आ�थर्क 
ग�त�व�ध ससु्त भएकाले आ�थर्क वषर्२०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी 
आएबाट शोधानान्तर िस्थ�त रू.२ खबर् ८२ अबर्ले बचतमा र�ो।तर आयातमा 
उच्च �वस्तार एवम ् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आ�थर्क वषर् 
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२०७७/७८ को एघार म�हनामा शोधानान्तर िस्थ�तरू.१५ अबर् १५ करोडले 
घाटामा रहेको छ। 

27. �व.सं.२०७४ असार मसान्तमारू.१० खबर् ७९ अबर् �वदेशी मदुर्ा सि��त 
रहेकोमा२०७८ जेठमसान्तमाउ� सि��तरू.१३ खबर् ६६ अबर् कायम भएको 
छ।२०७८ जेठमा कायम रहेको  �वदेशी मदुर्ा सि��त १० म�हनाको वस्त ु
तथा सेवाको आयात धा� पयार्� रहेको छ।  

�वपर्षेण आपर्वाह  

28. आ�थर्क वषर्२०७३/७४ मा वैदेिशक रोजगार�बाट रु ६ खबर् ९५ अबर् �वपर्षेण 
आय पर्ा� भएकोमा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को एघार म�हनामा रु ८खबर् ७१ 
अबर् पर्ा� भएको छ।य��प,�वपर्षेण आपर्वाहमा रहने अ�न�यताले गदार् �वदेशी 
मदुर्ा आजर्नको भरपद� �वकल्प तयार गनुर्पन� आवश्यकता छ।�वपर्षेणबाट पर्ा� 
रकमको ठूलो �हस्सा उपभोगमा खचर् हनेु पर्विृ� कायमै रहेको छ।यस्तो 
आयको ७० पर्�तशत भन्दा बढ� रकम उपभोगमा खचर् हनेु गरेको अध्ययनले 
समेत देखाएको छ।  

29. �वपर्षेण आपर्वाहबाट अथर्तन्तर्मा पगेुको योगदानको मूल्या�न गर� यसलाई 
उत्पादनशील क्षेतर्मा आक�षर्त गनुर्पन� देिखएको छ।साथै, वैदेिशक रोजगार�मा 
रहेको उच्च �नभर्रता कर्मश: न्यूनीकरण गद� नेपालको आ�थर्क �वकासमा 
जनसांिख्यक लाभको उपयोग गनर् आन्त�रक रोजगार�का अवसरहरु �सजर्ना 
गनुर्पन� देिखन्छ। 

अन्तरार्��य �वकास सहायता प�रचालन 

30. एकातफर्  वैदेिशक सहायताको खचर् गन� क्षमता बढाउन र यसको प�रचालनबाट 
पर्भावकार� न�तजा हा�सल गनर् स�कएको छैन भने अक�तफर्  वा�षर्क बजेटको 
आकार बढाउनमा प�न यसलाई पर्योग ग�रएको देिखन्छ।आ�थर्क वषर् 
२०७३/७४मा वैदेिशक सहायताको अनमुानरू.३ खबर् २ अबर् ग�रएकोमा रू.१ 
खबर् ४९ अबर्अथार्त अनमुानको ४९.३ पर्�तशत मातर् पर्ा� भएको �थयो। 
आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा वैदेिशक सहायतातफर्  क�रब रू.३ खबर् ६० 
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अबर्को अनमुान रहेकोमा रू.१ खबर् ६३ अबर् अथार्त अनमुानको ४५.२ पर्�तशत 
पर्ा� भएको छ।आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को �व�नयोजन अध्यादेशमा वैदेिशक 
सहायताको सर्ोत अनमुान रू.३ खबर् ७३ अबर् ग�रएको छ, जनु अिघल्लो 
आ�थर्क वषर्मा वैदेिशक सहायताको वास्त�वक खचर्को तलुनामा दोब्बरभन्दा बढ� 
रहेको छ। 

31. वैदेिशक सहायता प�रचालन गदार् पयार्� मातर्ामा तयार� गर� प�रयोजनाहरुको 
गहन �व�षेण गनुर्पन� मान्यता रहेप�न सोको पर्भावकार� कायार्न्वयन भएको 
देिखंदैन।यस्ता प�रयोजनाहरुको �वकासमा आन्त�रक क्षमता कमजोर रहेका 
कारण सम्बिन्धत साझेदारकोअ�धक संलग्नता रहँदै आएको एवम ् कायार्न्वयन 
क्षमता समेत सन्तोषजनक नरहँदा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल हनु सकेको 
छैन।साथै,अनतु्पादक क्षेतर्मा समेत सहायता प�रचालन हुँदा वैदेिशक सहायताको 
पर्भावका�रता बढ्न सकेको छैन।वैदेिशक सहायताको पर्भावका�रता अ�भव�ृ� गनर् 
�वकास साझेदार तथा सरकार दवैु पक्षले थप पर्यास गनुर्पन� देिखन्छ।  

सावर्ज�नक ऋण 

32. आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा कुल �तनर् बाँक� सावर्ज�नक ऋण रू.६ खबर् ९८ 
अबर् अथार्त कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको २२.७ पर्�तशत रहेकोमा आ�थर्क वषर् 
२०७७/७८ मा २५० पर्�तशतले व�ृ� भई रू.१७ खबर् २९ अबर् अथार्त कुल 
गाहर्स्थ्य उत्पादनको४०.५ पर्�तशत पगेुको छ।कुल �तनर् बाँक� ऋणमध्ये रू.८ 
खबर् १ अबर् आन्त�रक ऋण र रू.९ खबर् २८ अबर् बाह् य ऋण रहेको 
छ।आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा आन्त�रक ऋण रू.२ खबर् २४ अबर् र 
वैदेिशक ऋण रू.१ खबर् ४० अबर् गर� जम्मा रू.३ खबर् ६४ अबर्अथार्त कुल 
संघीय खचर्को ३०.८ पर्�तशत प�रचालन भएको छ।यसर� सावर्ज�नक ऋण 
उल्लेख्य रुपमा व�ृ� हुँदै गएताप�न देशको आ�थर्क व�ृ� तथा �वकासमा अपेिक्षत 
पर्�तफल हा�सल हनु सकेको छैन। 

33. सावर्ज�नक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेतर्मा मह�म 
प�रचालन हनु नसक्ने अवस्थाले भ�वष्यमा �वकासका ला�ग सर्ोतको अभाव हनु 
सक्ने र �वकास �व� प�रचालनका ला�ग उच्च लागत पनर् जाने देिखन्छ।साथै, 
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उच्च दरमा हनेु आन्त�रक ऋण प�रचालनले �नजी क्षेतर्को �व�ीय साधनको 
उपलब्धतामा समेत नकारात्मक पर्भाव पनर् जाने देिखन्छ।बढ्दो सावर्ज�नक 
ऋणको सावँा तथा व्याज भ�ुानीका ला�ग राजस्वको ठूलो �हस्सा छु�ाउन ुपन� 
प�रिस्थ�त �नमार्ण हनेु खतरा समेत रहेको छ।  

�व�ीय क्षेतर् 

34. �व.सं. २०७४ असार मसान्तमा वािणज्य ब�कहरुको कुल कजार् लगानीमा कृ�ष, 
उजार्, उ�ोग लगायतका पर्ाथ�मकतापर्ा� क्षेतर्मा पर्वा�हत कजार्को अनपुात १८.२ 
पर्�तशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उ� अनपुात २७.९ पर्�तशत रहेको छ, 
जसमध्ये कृ�ष क्षेतर्मा १२.७ पर्�तशत, ऊजार्मा ६.० पर्�तशत र अन्य 
पर्ाथ�मकतापर्ा� क्षेतर्मा ९.२ पर्�तशत कजार् पर्वाह भएको छ।तो�कएका 
पर्ाथ�मकतापर्ा� क्षतेर्का अ�त�र� समगर् उत्पादनशील तथा पूवार्धार 
�वकासमासमेत थप लगानी �वस्तार गर� अथर्तन्तर्मा �व�ीय क्षतेर्को योगदान 
बढाउँदै जानपुन� आवश्यकता छ । 

35. ज्ञान, सीप, िशक्षा र व्यवसा�यक प�रयोजनामा आधा�रत कजार् �वस्तारमा जोड 
�दनपुन� देिखएको छ।�व�ीय क्षेतर्बाट पर्वाह हनेु कजार्को अ�धक �हस्सा सी�मत 
स्थानका सी�मत व्यि�हरुमा केिन्दर्त रहँदै आएका कारण सबर्साधारणको �व�ीय 
पहुँच कमजोर भएको छ।ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरु शहर केिन्दर्त हनुकुा साथै 
�व�ीय साक्षरता समेत अपयार्� रहेकाले सीमान्तकृत वगर्ले ब��क� सेवाबाट 
अपेिक्षत लाभ पर्ा� गनर् नसकेको अवस्था छ।त्यसैगर�, सहकार� संस्था 
लगायतका अन्य गैर–बै�क� �व�ीय संस्थाहरुको थप क्षमता अ�भव�ृ� एवम ्
�नयामक�य सधुार गद� उ� संस्थाहरुबाट हनेु सर्ोत प�रचालनलाई लागत पर्भावी 
एवम ्पर्�तफलमखुी बनाउनपुन� आवश्यकता छ।  

बीमा क्षतेर् 

36. जनसंख्याको ठूलो �हस्सा बीमा सेवाको पहुँचबाट बा�हर रहेको अवस्था 
छ।उपलब्ध प�छल्लो तथ्या�ानसुार आ�थर्क वषर्२०७७/७८ को अन्तसम्ममा 
२७.० पर्�तशत जनसंख्यामा मातर् बीमाको पहुँच पगेुको छ भने बीमा 
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कम्पनीहरुले बीमा �पर्�मयम बापत रू.१ खबर्५३ अबर् प�रचालन गरेका 
छन।्आ�थर्क वषर्२०७७/७८मा कुल बीमामा लघबुीमाको अनपुात ६.०पर्�तशत 
रहेको छ।बीमाको क्षेतर् तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पयार्� �व�व�धकरण 
भइनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेल ु व्यवसायीहरुको संरक्षणको ला�ग 
आवश्यकतानसुार लघबुीमा सेवा पर्दान गनर् स�कएको छैन। 

पुजँी बजार 

37. �व.सं. २०७६ असार मसान्तमा १२५९.० �वन्दमुा पगेुको नेप्से प�रसूचक 
�व.सं. २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ �वन्द ु कायम रहेको 
�थयो।�व.सं.२०७८ असार मसान्तमा उ� प�रसूचक २८२२.७ �वन्द ुकायम 
भएको छ।पुजँी बजारमा नयाँ लगानीकतार्हरुको पर्वेश एविम्व�ीय सर्ोतको सहज 
उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचका�मा तीबर् व�ृ� भएकोछ।�व.सं. 
२०७७ असार मसान्तमा बजार पुजँीकरणको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनसँगको 
अनपुात ४५.८ पर्�तशत रहेकोमा �व.सं.२०७८ जेठ मसान्तमा उ� अनपुात 
९८.८पर्�तशत कायम भएको छ। 

38. पुजँी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा �व�ीय संस्थाको संख्या अ�धक रहेको छ 
भने उत्पादन क्षेतर्का कम्पनीहरुको उपिस्थ�त न्यून रहेको छ।पुजँी बजारमाफर् त 
उत्पादनमूलक क्षेतर्को �वकासका ला�ग पुजँी प�रचालन गनर् आवश्यक संस्थागत 
तथा नी�तगत सधुारको खाँचो रहेको छ।लगानीकतार्को मनोबल उच्च पानर् 
सम्बिन्धत �नकायबाट �नयमन र अनगुमनलाई थप पर्भावकार� बनाई पुजँी 
बजारलाई सशुासनय�ु, पारदश�, पर्�व�धमैतर्ी र जवाफदेह� बनाउनपुन� भएको 
छ।साथै, पुजँी बजारमा स्वचा�लत पर्णाल� पर्व�र्न गन� र साना लगानीकतार्को 
पहुँच बढाउँदै लगानीकतार्को �हत संरक्षण गर� स्वस्थ बजार पर्णाल� �वकास गद� 
लानपुन� देिखन्छ।  

सावर्ज�नक संस्थान  

39. सरकारले सावर्ज�नक संस्थानमा गरेको लगानीको अनपुातमा पर्ा� पर्�तफल नगन्य 
रहेको छ।आ�थर्क वषर्२०७७/७८ को अन्तमासावर्ज�नक संस्थानमा सरकारको 
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लगानी रू.६ खबर्५४अबर् पगेुको छ।उ� लगानीबाट २ पर्�तशतको हाराहार�मा 
मातर् पर्�तफल पर्ा� हनु सकेको छ।स�ालनमा रहेका सावर्ज�नक संस्थानहरुमध्ये 
२४ वटा संस्थानहरुमातर् नाफामा स�ा�लत छन ् भने १८ वटा संस्थानहरु 
घाटामा स�ा�लत छन।्नाफामा रहेकामध्ये प�न अ�धकांश संस्थानहरु सामान्य 
स�ालन नाफामा मातर् रहेकाछन।्पर्त्येक वषर् सावर्ज�नक संस्थानहरुको सि�त 
नोक्सानी थ�पदै आ�थर्क वषर्२०७६/७७ मा रू.३४ अबर् २४ करोड पगेुको  
छ। 

40. सावर्ज�नक संस्थानहरुको व्यवस्थापक�य सधुार हनु नसक्ने हो भने संस्थान 
स्थापनाको उ�ेश्य र औिचत्य स्था�पत गनर् स�कने देिखदैन।क�तपय 
संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नग�रएको दा�यत्व �सजर्ना गरेका कारण नेपाल 
सरकारले वष�नी ठूलो रकम खिचर्न ुपरेको छ।�वगतमा संस्थान सधुारका ला�ग 
�व�भ� उपायहरु अवलम्वन ग�रएको भएताप�न अपेिक्षत न�तजा हा�सल गनर् 
स�कएकोछैन।साथै,�निजकरण ग�रएका क�तपय सावर्ज�नक संस्थानहरु थप 
पर्भावकार� रुपमा स�ालन हनु ुपन�मा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पगेुकाछन।्  

41. रा��य ध्वजाबाहक नेपाल वायसेुवा �नगमलाई सरकारको जमानीमा �व�ीय 
संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज ख�रद ग�रएकोमा 
व्यवस्थापक�य असक्षमता लगायतका कारण व्यापार पर्व�र्न हनुकुो स�ा �व�ीय 
अवस्था झन ् कमजोर भई ऋणको दा�यत्व बढ्दै गएको छ।अत: नवीनतम 
व्यवस्थापक�य �स�ान्त र सर्ोतको समिुचत उपयोगबीच सन्तलुन कायम हनेु गर� 
सावर्ज�नक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सधुार स�हत आत्म�नभर्र बनाउँदैलानपुन� 
देिखन्छ। 

वैदेिशक लगानी  

42. उपय�ु लगानीमैतर्ी वातावरण �सजर्ना हनु नसक्दा तथा पर्�कर्यागत झञ्झट 
कायमै रहँदा अपेिक्षतरूपमा वैदेिशक लगानी �भत्र्याउन स�कएको छैन।आ�थर्क 
वषर् २०७३/७४ मा रू.१३ अबर् ५० करोड खदु वैदेिशक लगानी �भ�तर्एकोमा 
आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को एघार म�हनामा रू.१६ अबर् २० करोड �भ�तर्एको 
छ।बा� लगानी आकषर्ण गर� थप रोजगार� �सजर्ना गन� तथा व्यवस्थापक�य 
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एवम ् पर्�व�ध हस्तान्तरणका माध्यमबाट मलुकुको समगर् औ�ो�गकरणको 
ग�तलाई तीबर्ता �दनपुन� आवश्यकता छ।त्यसैगर�,मलुकु�भतर् रहेको पुजँी 
प�रचालन गनर् �नजी क्षेतर्लाई पर्ोत्सा�हत गन� र सवर्साधारणसँग रहेको स-साना 
बचतलाई समेत पुजँी �नमार्णमा उपयोग गर� आ�थर्क �वकासमा प�रचालन गनुर्पन� 
देिखन्छ।  

ग�रबी र आ�थर्क असमानता 

43. अझैप�नमलुकुका १८.७ पर्�तशत नाग�रक ग�रबीको रेखाम�ुन 
रहेकाछन।्को�भड-१९ महामार�बाट आ�थर्क ग�त�व�ध र रोजगार�मा आएको 
संकुचनका कारण ग�रब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढ� जोिखममा परेको 
छ।को�भड-१९ महामार�को दोसर्ो लहरले ग�रबी र बेरोजगार�को संख्या थप 
बढ्ने देिखन्छ। 

44. आ�थर्क नी�तहरु ग�रब तथा सीमान्तकृत समूह केिन्दर्तहनु नसकेका कारणतथा 
आ�थर्क व�ृ� दरको तलुनामा पुजँीमा आधा�रत आयको पर्�तफल दर उच्च 
रहेबाट आ�थर्क असमानता बढ्दै गएको आकँलन गनर् स�कन्छ।साथै, आ�थर्क 
व�ृ�बाट पर्ा� लाभहरु समेत तल्लो तहमा पनुर्�वतरण हनु सकेको 
छैन।सम्पि�मा आधा�रत िज�न सूचका�०.३१रहेको छ भने आय समूहको 
मा�थल्लो १० पर्�तशतर तल्लो ४०पर्�तशतजनसंख्याको अनपुात(पाल्मा सूचका�) 
१.३ रहेको छ।आ�थर्क सम�ृ� र सामािजक न्याय स�ुनि�त गर� सं�वधानले 
प�रकल्पना गरेको समतामूलक समाज �नमार्ण गनर् ग�रबी �नवारण र आय 
असमानता अन्त्य गन�गर� नी�तगत सधुार तथा साधन प�रचालन गनुर्पन� 
आवश्यकता रहेको छ।  

सामािजक संरक्षण र सरुक्षा 

45. हाल �व�भ� समूहका गर� क�रब ३२ लाख नाग�रकहरुले सामािजक सरुक्षा 
भ�ा माफर् त लाभ पर्ा� ग�ररहेका छन।्सो बापत आ�थर्क वषर् २०७७/७८मा रु 
७६अबर् भन्दा बढ� रकम �वतरण भएकोछ।साथै, सरकारले स�ालन गरेका 
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सामािजक सरुक्षाका कायर्कर्महरु छ�रएका र क�तपय कायर्कर्महरुमा दोहोरापना 
समेत रहेकाले यसलाई पारदश� र छ�रतो बनाउन ुपन� आवश्यकता छ। 

रा��य गौरवका तथा पर्ाथ�मकता पर्ा� आयोजनाहरुको व्यवस्थापन 

46. हाल नेपालमा २२ वटा रा��य गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकार� 
आयोजनाहरु स�ा�लत छन।्यस्ता आयोजनाहरुको कायार्न्वयनमा समस्याहरुको 
�नरन्तरता देिखएकोछ।�व�ीय पर्ग�तको �हसाबले प�न आ�थर्क वषर्२०७७/७८ 
मा रा��य गौरवका आयोजनामा �व�नयोिजत रकमको ५८ पर्�तशत मातर् खचर् हनु 
सकेको छ।यी आयोजनाहरुमध्ये कुनैप�न आयोजना पूवर् �नधार्�रत समय, लागत 
एवम ्गणुस्तरमा सम्प� हनु सकेका छैनन।्संभा�वत समस्याहरुको सह� �व�षेण 
नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो रा��य मह�वको आयोजनामा प�न पर्�तकूल 
पर्भावमा परेको छ।आयोजना कायार्न्वयनमा रहेका �व�वध कमजोर�का कारण 
मा�थल्लो तामाकोशी जस्तो बहपुर्�तिक्षत आयोजना प�न उद् घाटनप�छ तत्काल 
बन्द गनुर् परेको अवस्था छ।त्यसैगर�, अन्य धेरै आयोजनाहरुमा समेतअपेिक्षत 
पर्ग�त हनु सकेको छैन। 

 अन्तरसरकार� �व� व्यवस्थापन 

47. सरकारले रा��य पर्ाकृ�तक सर्ोत तथा �व� आयोगको �सफा�रसका आधारमा 
अन्तरसरकार� �व� व्यवस्थापन गद� आएको छ।आ�थर्क वषर्२०७५/७६ मा 
पर्देश र स्थानीय तहलाई रू.३ खबर् ८ अबर् हस्तान्तरण भएको �थयो भने 
आ�थर्क वषर्२०७७/७८ मा रू.३ खबर् ८७ अबर् हस्तान्तरण भएको छ।तथा�प, 
पर्देश र स्थानीय सरकारको मागबमोिजम सर्ोतको व्यवस्थापन गनर् स�कएको 
छैन। 

48. अन्तरसरकार� �व� व्यवस्था अन्तगर्त पर्देश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँट 
माफर् त कुल राजस्वको क�रब ११.६ पर्�तशतर �व�ीय अनदुानमा कुल बजेटको 
क�रब २४.० पर्�तशत रकम हस्तान्तरण भएको छ।अनदुानबाट स�ा�लत हनेु 
क�तपयआयोजना छनौट समेत संघीयस्तरबाट हनेु भएकाले �व�ीय स्वाय�ता 
संकुिचत भएको छ।साथै,क�तपय अवस्थामा एउटै प�रयोजनामा तीनै तहका 
सरकारबाट रकम �व�नयोिजत भएका कारण सर्ोतको दोहोरोपना र दरुुपयोग 
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समेत हनु सक्ने देिखन्छ।केह� स्थानीय तहहरुमा संवैधा�नकतथा कानूनी 
पर्ाबधानबमोिजम तो�कएको समयमा बजेट पेश नग�रएको तथा बजेट पा�रत नै 
नगर� खचर् समेत ग�रएको हुँदा �व�ीय अनशुासन पालना स�ुनि�त हनु सकेको 
छैन। 

सशुासन र पर्शासन 

49. संघीय �नजामती सेवा ऐन �वगत तीन वषर्देिख संसदमा �वचाराधीन रहेको 
छ।प�रणामस्वरुप, पर्देश र स्थानीयतहको कमर्चार� व्यवस्थापनमा समेत 
अन्यौलता छाएको छ।चसु्त, उत्पर्�ेरत र सेवामूखी कमर्चार� पर्शासन �बना 
�वकासमा न�तजा हा�सल गनर् र जनतामा सेवा स�ुवधा परु् याउन क�ठन हनेु 
सन्दर्भमा यसतफर्  सबैको ध्यान जान ुजरुर� छ।  

50. भर्�ाचारम�ु सावर्ज�नक सेवा पर्वाह आजको पर्मखु आवश्यकता हो।सावर्ज�नक 
एवम ्समाजका अन्य �व�वध क्षेतर्हरुमा भर्�ाचार व्या� रहेको भ� ेआमधारणा 
रहनलेु सशुासनमा ठूलो चनुौती खडा गरेको छ।महामार�को शरुुवाती चरणमै 
स्वास्थ्य सामागर्ी ख�रदजस्तो संवेदनशील �वषयमा समेत भर्�ाचारको पर्� उठ्न ु
प�ै प�न रामर्ो होईन।भर्�ाचार �नवारण र सशुासन पर्व�र्न गनर् गम्भीर कदम 
चाल्न ुपन� देिखन्छ। 

को�भड-१९ महामार�बाट पर्भा�वत क्षेतर् र पनुरुत्थान 

51. को�भड-१९ महामार�बाट अथर्तन्तर्का �व�भ� क्षतेर्हरुमा परेको पर्भाव न्यूनीकरण 
गन� उ�ेश्यले बजेट तथा मौ�दर्क नी�त माफर् त �व�भ� राहत तथा 
सह�ुलयतकायर्कर्महरु स�ालन ग�रएका छन।्साथै, सावर्ज�नक संस्थानहरुबाट 
�बकर्� �वतरण हनेु उपभोग्य सामगर्ी तथा सेवाहरुमा अनदुान तथा छुट पर्दान 
ग�रएको छ। 

52. सरकारबाट घोषणा ग�रएको स�ुवधा तथा छुटको उपयोग औपचा�रक क्षेतर्मा 
आव� व्यि� तथा समदुाय केिन्दर्त भएका कारण ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका 
व्यि�, साना उ�मी, �कसान तथा सीमान्तकृत समूह यो स�ुवधा र अवसरबाट 
वि�त भएको समेत पाइएको छ।साथै, को�भड-१९ले आ�थर्क तथा सामािजक 
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रुपमा �सजर्ना गरेको पर्भावको तलुनामा राहत तथा पनुरुत्थानका कायर्कर्महरु 
पयार्� हनु सकेका छैनन।्अत: राहत तथा स�ुवधाका �व�मान सह�ुलयतहरुमा 
कमी हनु न�दने गर� थप पर्भावकार� कायर्कर्म स�ालन गनुर्पन� देिखएको छ।  

 अन्त्यमा, को�भड-१९ महामार�बाट �सिजर्त जनस्वास्थ्य मा�थको इ�तहासकै 
गम्भीर संकटपूणर् अवस्था तथा मलुकुको अथर्तन्तर्ले भो�गरहेको पर्�तकूल 
प�रिस्थ�तकाबीच वतर्मान सरकारले कायर्भार सम्हालेको छ।य�तबेला सरकारको 
प�हलो कतर्ब्य नै सबै नेपाल�लाई को�भड -१९ �वरु�को खोप र अन्य 
आवश्यक स्वास्थ्य स�ुवधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गनुर् र थप राहत 
र पनुस्थार्पनाका कायर्कर्म एवं नी�तगत सधुारको माध्यमबाट अथर्तन्तर्लाई नयाँ 
ग�त पर्दान गनुर् रहेको छ। 

 मैले मा�थ उल्लेख गरेका अथर्तन्तर्का समगर् प�रसूचकहरुमा सधुार ल्याई 
जनताको गमेुको  आशा र �व�ास पनुस्थार्�पत गनुर्पन�छ।सरकार� साधन सर्ोत 
मा�थको दोहन रोक्ने, आ�थर्क तथा �व�ीय अनशुासन कायम गर� सावर्ज�नक 
खचर्लाई पुजँी �नमार्ण र सेवा पर्वाह सधुारमा केिन्दर्त गन�र जनतामा�थ पनर् 
गएको ऋणभार कम गराउँदै जान �वशेष पर्यास गनुर्पन� देिखएकोछ।यसका 
अ�त�र�, मलुकुको तलुनात्मक लाभको क्षेतर्हरुमा बढ� लिक्षत रह� त्यसमध्येको 
�व�तु उत्पादन, व्यापार तथा आन्त�रक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेतर्लाई 
पर्व�र्न गद� आयात �नयार्तबीचको खाडल कम गन�तफर्  जोड �दइनेछ। 

 साथै, कृ�ष क्षेतर्को आध�ुनक�करण गर� यसलाई पर्�तस्पध� र व्यावसा�यक 
बनाउँदै कृ�षजन्य एवं स्वदेशी सर्ोतसाधनको मह�म उपयोगबाट लघ,ु साना 
तथा मझौला उ�ोग व्यवसायको पर्व�र्न ग�रनेछ भने स्वदेशी पुजँीस�हत वैदेिशक 
लगानीलाई समेत आक�षर्त गन�गर� ठूला उ�ोगको �वकासमा �वशेष जोड 
�दइनेछ।देश�भतैर् स्वरोजगार� तथा रोजगार�का अवसरहरु �सजर्ना गद� कृषक 
लगायत सीमान्तकृत ग�रब र �वभेदमा परेका जनताको महुार फेर� सं�वधानले 
लिक्षत गरेअनरुुप �वकास र सम�ृ� स�हतको समाजवाद उन्मखु अथर्तन्तर् �नमार्ण 
गनर्मा सम्पूणर् ध्यान केिन्दर्त ग�रनेछ।यस कायर्मा सरकारलाई सबैको साथ र 
सहयोग पर्ा� हनेुछ भ�े �व�ास �लएको छु।  



18 
 

धन्यवाद 
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